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Beszámoló a Kárpát-medencei 

könyvtárosok konferenciájáról 

Feketsné Kisvarga Anita 

A hagyományoknak megfelelően idén is 
Csongrádon került megrendezésre a Kárpát-
medencei könyvtárosok konferenciája 2014. 
június 1. és 2-a között. 

Idén Kissné Anda Klára kolléganőmmel és Szűcs 
Katalinnal, az esztergomi Helischer József 
Városi Könyvtár munkatársával képviseltük 
Komárom-Esztergom megyét a hallgatóság 
soraiban. 

Az első napon „A 28-as nemzedék” című 
kiállítás megnyitására került sor a Csongrádi 
Információs Központ Csemegi Károly 
Könyvtárban, majd Dinnyés József előadását 
hallgathatták meg a résztvevők „Egyforma szó a 
szánkban…” címmel. 

Az egész napos konferenciára június 2-án került 
sor Csongrád város Polgármesteri Hivatalának 
Dísztermében. 

 

Papp József és Fodor Péter 

A konferenciát Fodor Péter, az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség elnöke, a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár főigazgatója nyitotta meg azzal, 
hogy kiemelte: a csongrádi konferencia mindig 

alkalmat ad arra, hogy magyar könyvtárügyről 
beszélgethessünk határok nélkül. 

Miután Dr. Kőrösi Tibor, a házigazda város 
polgármestere is köszöntötte 7 ország 
könyvtárosait, Barna Márton projektvezető 
főtanácsos emelkedett szólásra. Előadásában a 
20 éves Nemzeti Kulturális Alap sikeres 
pályázatainak, pályázóinak számba vétele mellett 
a - különösen a határon túli pályázókat érintő - 
jogszabályváltozásokra hívta fel a figyelmet. 
Vízkeleti Andrea, az NKA Bizottság titkára a 
2014. év második félévében várható pályázati 
kiírások és elbírálások határidejét ismertette, 
illetve említést tett a pályázást segítő 
módosításokról is. Barna Márton ismét szót 
kapott, és az elektronikus pályázatbenyújtáshoz 
adott támpontokat. 

Ramháb Mária, az NKA Bizottság tagja, a 
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 
igazgatója az NKA Közgyűjtemények 
Kollégiumának aktuális pályázati felhívásairól és 
stratégiai elképzeléseiről tartott előadást. Rövid 
hozzászólások és a kávészünet után a határon túli 
könyvtáros kollégák rajzoltak helyzetképet a 
külhoni könyvtárügyről.  

A szlovákiai kollégák közül elsőként Dudás 
Anita mutatta be a köbölkúti könyvtár 
működését, majd Kecskés Ildikó, az érsekújvári 
Anton Bernolák Könyvtár munkatársa, 
szaktanácsadó, az SZMKE elnökségi tagja a 
statisztikai számok tükrében láttatta az 
Érsekújvári járás könyvtárainak helyzetét. 
Munkatársa, Kovačič Gizella az érsekújvári 
könyvtár családi könyvtári részlegének sikeres 
programjairól számolt be. 

A szlovéniai közkönyvtárak 2014-2020 közötti 
stratégiai tervével ismertette meg hallgatóságot 
Papp József, a muraszombati Területi és 
Tanulmányi Könyvtár munkatársa. 



Ágoston Pribilla Valéria, a Szabadkai Városi 
Könyvtár igazgatóhelyettese a vajdasági magyar 
könyvtárügy stratégiai gondolkodásáról szólt, 
Náray Éva, a Topolyai Népkönyvtár igazgatója, 
újságíró-szerkesztő pedig azokról a létfontosságú 
apróságokról, melyek a magyar nyelv 
megtartását és ápolását célozzák a vajdasági 
könyvtárak mindennapjaiban. 

A délelőtti tanácskozás az ukrajnai 
könyvtárhálózatokkal, megalakulásuk 
történetével, tevékenységük, feladataik 
bemutatásával zárult Varga Éva 
prezentációjában, aki a Kárpátaljai Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének elnöke. 

Az ebéd mellett is folytatódott az eszmecsere, 
majd ismét a kárpátaljai magyar könyvtárügy 
helyzetével ismerkedhettünk Vasbeka Katalin, 
a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének alelnökének előadása révén. 

Képzeletbeli határon túli kirándulásunk 
következő állomásaként Erdélybe látogattunk el, 
ahol elsőkét Gyurka Balla Ilona, a Lucian 
Blaga Központi Egyetemi Könyvtár munkatársa 
beszélt Erdélyi Pál és a Kolozsvári Egyetemi 
Könyvtár kapcsolatáról, majd a romániai magyar 
könyvtárügy bizonyosságaival és bizony-
talanságaival ismertetett meg bennünket Kiss 
Jenő, a Romániai Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének tiszteletbeli elnöke. 

Bodnár Róbert, a Kolozsvári Egyetemi 
Könyvtár és Róth András Lajos, a Haáz Rezső 
Múzeum Tudományos Könyvtárának 
munkatársai a magyar vonatkozású digitális 
gyűjteményeket mutatták be élvezetes 
előadásunkban.  

Horvátországi kollégáink közül elsőként Rabbi 
Zsolt, a Pélmonostori Városi Könyvtár, a 
Horvátországi Magyarok Központi Könyvtára 
képviseletében beszélt a határon túli könyvtári 
együttműködésről, kollégája, Benic Renáta 
pedig bemutatta a könyvtár által megalkotott 
horvát-magyar könyvtári szótárt. 

 

Benic Renáta bemutatja a horváth-magyar könyvtári kis 

szótárt 

A konferencia zárásaként Bodnár Róbert, a 
Monguz Kft. képviseletében tartott előadást a 
HunTéka szoftver lokalizálásáról a kolozsvári és 
marosvásárhelyi megyei könyvtárakban. 

A tartalmas konferencia nemcsak az előadások 
révén járult hozzá ahhoz, hogy az anyaországi és 
a határon túli kollégák megismerjék egymás 
hétköznapi gondjait és örömeit, hanem a szakmai 
programokon túl is volt lehetőség kötetlenebb 
formában beszélgetni egymással, kapcsolatokat 
építeni és erősíteni. 

A sikeresnek ítélt csongrádi konferenciasorozat 
valószínűleg jövőre is folytatódni fog, ismét 
lehetőséget teremtve a magyar könyvtárügy 
határokon átnyúló tapasztalatcseréjére. 

 

Csongrád, Kossuth tér: Tapintható térkép. Lantos 

Györgyi és Máté István alkotása. 

A fotókat Kissné Anda Klára készítette. 


